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Tisztelt VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság!

L Tényállás és a dtintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése
A Budapest Józsefuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testiilete a 15312014. (vII.f7.) szźtmu
hatáłozatźlban elfogadta a Corvin Sétany Program Iezérását céIző hźromoldalú megállapodást (a
továbbiakban: Megállapodás), amelyet a felek _ Önkoľmźnyzat, Corvin Zrt., Rév8 Zrt. _ 2014.
szeptember 15-én írtak a|á. A Megállapodásban a felek rogzíteÍték a pľogram befejezésének
feltételeit. A konstrukció főbb elemei az ingatlaĺcseľe iigyletek, a felęk közötti ęlszámolás és a
kozmu-, közteľĹiletpro gram.

Javasolt a Megállapodás 6. szźlrń mellékletét képezo ktizteruleti progÍÍ}m módosítása, a következők
szeľint. A Befektetővel töľtént egyeztetésekĺe tekintettęl a felek az előterjesztés mellék|etét képezo
megállapodás módosításban rogzitett kĺiĺeruleti pľogramok hatáľidejét módosítjrík 2017. december
3 1-éről 2018. december 3I . napjára, azzaI a kitétellel, hogy a Ttjmő utcai j aľđas zakasz megépítésétől
a Befektető eltekint, amelynek megépítését kĺjzérdekű kötelezęttségvállalás foľmájában vźilaljamaga
kivitelezni. A kĺizérdekű kötelezettségvállalás során a Befektető válla|ja ezen szakasz
alépítményének és buľkolatának a Megállapodás módosítás I. szźlmu melléklete szerinti műszaki
taľtalomnak megfelelő (kockakő burkolat ę|szá||itása, íj aszfalt és beton pá|yaszerkezet építés
meglévő ft}ldmunkára, meglévő szegéIy újľaépítése, jáĺďa aszfa|t buľkolat cseľéje, közvilágítás
kiépítése) megépítését legkésőbb 2018. december 3I. napjáig.

il. A beterjesztés indoka
A Megállapodás módosításáľól szükséges dönteni annak érdekében, hogy a Coľvin sétány teľületén
lévő egyéb beruházások kivitelezői a munkálataikat végezru tudják. A sürgősség indoka a
párhuzamos munkavégzés elkeľüIése az építkezésekkel jaró zaj-és porszennyezés, va|arlint a
forgalomkoľlátozások csökkentése érdekében.

III. A diintés célja' pénzůĺgyi hatása
A döntés célja a Megállapodás módosítása.
A döntésnek közvetlen pénztigyi hatása nincs, a ktjzterületi programok kivitelezéséte a fedezet
biztosított.

IV. JogszabáIyi ktiľny ezet

A közérdekű kötelezettségvállalás elfogadása a Budapest Józsefuáľosi onkormányzat vagyonáról,és
a Vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásáról szóló 66120|2. (XII.13.) önkormányzati rendeletĄl. t

$ (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület hatáskĺjrébehrtoz1k. \ď
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A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Múköđésí Szabá|yzatárő| sző|ő 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati rcnde|et 7. melléklętének 1.4.6. pontja aIapjén a Yźrosgazdálkodási és Pénziigyi
Bizottság tinkormĺĺnyzati érđekből' ręndkívüli stirgősség esetén gyakorolhatja a Képviselő-tęstület
összes nem kizárólagos _ átruházhatő - hatáskörét.

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat vagyonaról és a vagyon feletti fulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 6612012. CXII. 13.) cinkormányzati rende|et 17. $ (2) bekezdése értelmében a
Képviselő-testiilet tulajdonosi iogköľeit két Képviselő-testületi ülés kĺjzötti időszakban, különĺisen
nyári ülésezési sztinet idején vagy testtileti ülés elhalasztása esetén, ľendkívĹili siirgősséget igénylő
đöntések tekintetében a Polgármester indítványźlra a Viírosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága
gyakorolja.

A stirgősség indoka az előterjesztés II. pontjában rogzitett okok.

Fentiek alapjĺín kérem az alábbihatározatí javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

.12017. (V[.19.) szźműVĺáľosgazdálkodási és Pénziigyibizottságihatározat..

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság _ a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és

Műk<idési Szabá|yzatańI szőIő 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati rende|ęt 7. mellékletének 1.4.6.

pontja alapján - úgy d<int, hogy elfogadja ahatározat 1. szttmű mellékletét képezo a ,,Corvin Sétĺĺny
pľojekt keretszeruődés kĺizös megegyezéssel ttjĺénő |ezźrásźrő| szóló megállapodás 4. szźtmú'

módosításď, elnevezésű a Corvin Zrt.-vęI és a Rév8 Zrt.-vel 2014. szeptember 15-én kötött
megállapodás módosításźńtarta\mazó dokumentumot és felkéri a polgáľmesteľt annak aláírására,

Felelős: polgármesteľ
Határidő : 20 17 .július 19 ., a megttllapodás a|źtírása 20 |7 . j úlius 2 1 .

A dtintés végrehajtás át végző szervezetí egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság szélęs kcjrét éľintő dĺjntések esetén az előterjeszto e|okészítőjének javaslata akozzététel
mődjára

nem indokolt

Buđapest, 20117.július 17.

honlapon

ügyosztályvezeto

hiľdetőtáblĺĺn

./, ł-.,- Ĺ)
" dr. Hencz Adrienn
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a Corvĺn.Sétány pľojekt keľetszeľződés ktiztis megegyezéssel tiiľténő|ezárásárĺíl szóló
MEGÁLLAPoDÁs 4. ĺZ^MU ľlónosÍrÁsa'

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefváľosi onkoľmányzat
(szélĺÍrelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.; töľzskönyvi szźlma: 7357|5; ađőszána:
|57357|5-2-42;ké:pviseletében dr. Kocsis Máté polgrĺrmester, a továbbiakban: Onkoľmányzat);

másrészről a ,,CORVIN'' Ingatlanfejlesztési, F;pítÍĺ és VárosrehabilitácÍĺós Záńkőrtien
Mĺĺktidő Részvénytársaság (székhelye: |082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. em.;
cégsegyzékszám: 0|-10-0449|9; adószłĺm: 13033268-2-42; Képviseletében: Tatźr Tibor
igazgatősźtgtag, Földi Tibor igazgatősźęstagegyüttesen, a továbbiakban: Befektető); és

harmađľészľől Rév8 Józsefuárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártköríien Míĺkiĺdő
Részvénytáľsaság (székÍrelye: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67., cégtregyzékszźmla 01-10-
043548,'adőszfuna: |2293005-2-42, statisztikai sziĺmjele: |2293005-7420-t1401, kęviseli:
Pribelszki Szabolcs és Feľnezelý Gergely igazgatőságtrtagok, a továbbiakban: Rév8)
továbbiakban együttesen ,,Felek'' k<izött az a|u|irotthelyen és időben.

PREAMBULUM

(A) A|áírő Felek egyezőenrcgzitik,hogy az onkormanyzat, a Rév8 és a Befektető egymással
2003.július Z{-énkeretszerződést kötöttek (,,Keľetszeľződés''). A Keretszerződés célja a
Corvin-Sétány Projekt két Íő programjának segítségével a váľosrehabilitáció
megvalósítása közösségi szereplők és a Befektető egytittmfüöđésével a
Keretszerződésben részletesen meĄlatźrozott feltételrendszeľben (,,Projekt''). A
Keretszerződést annak Felei 2005. marcius 20-źn kiegészítették, és egységes szerkezetbe
foglaltfü (a kiegészített Keretszerződés, a továbbiakban: ,,Kĺegészített
Keľetszeľződés'').

(B) Felek egyezóenrogzítík,hogy az onkoľmanyzat, aRév8, illetve a Befektető között 2003.
szętember 30-án ,,Megállapodás vételi jog gyakortásiáľa töľténő kijelölésről 1. ütem''
tárgyű szerzodés került a|źtírásra, melyet a Felek 2005. március 20-én szintén
kiegészítéttek és egységes szerkezetbe fogtaltak (a kiegészített Kijelölő Szerződés a
továbbiakban:',Kiegé szített Kij eliilő Szerződés'').

(C) Felek egyezóenrogzítlk,hogy az onkormanyzat, aRév8, illetve a Befektető közĺitt 2O|4,
szeptember 15. napján a Kiegészített Keretszerz(ĺdés és Kiegészített Kijelĺilő Szerződés
valamint ezen szerzĺĺdések és a Projekt Dokumentumok alapjan Megállapodás jött létre a
Corvin-Sétany projekt keľetszerződés k<izös megegyezéssel történő |ezárásźrő|.
(,,Megállapodás'')

(D) Felek egyezóenrogzitik, hogy a Megállapodást20|6.június 09.,2016. november 11. és
20|7. április 19. napjrín közös megegyezéssel módosítottĺák (,,Megállapodás 1. számrĺ
Módosítása'', ,,Megállapodás 2. számú Módosítása'', ,,Megállapodás 3. számú
Módosítása'').

(F) Felek egyezoen rogzitLk, hogy a Megállapodás U6. szźtmll mellékletét képezó Közterület
Program tekintetében meghatáro zott hatźtndőket módosítani kívárják.
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II. A JELEN MEGÁLLAPoDÁs ľĺóoosÍľÁs cÉr,ĺl.

2.| Felek a Preambulumban előadottakĺa tekintettel módosítani kívanjak a Megállapodást
(''Megállapodás 4. számú Mĺídosítása'').

III. MEGÁLLAPoDÁS MóDoSÍľÁsa.

3.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás I/6. sziĺmú melléklet Közterület
Program részét az alźtbbiak szerint módosítják (a módosítást píros betiĺvel szedett részek jelzik):

Práter utca lFutó utca -
Szigony u./, út és jĺírda
felületęn aszfa|t burko lat
cseĘe, a szĹilĺséges
kiegészítĺĺ munkákkal,
meglévő sze gély újraépítése,
vízelvezetési hibfü lokalis
megoldása, meglévő
kozi|ágításhźtlózat szĺiksé g
szerinti cseréj e, kiegészítése

2018.12.31. azzal,
hogy a közbeszerzési

eljrárás alapjána
vállalkozási
szerziĺdés

megkotésre kertil
20|7.|2.31. napjáig

Í-ezárási szerzödés
szerint

onkormányzat
bęruház

Prátęr utca (Bókay - Szigony
utca köztitt páratlan oldali
járđaszakasz)

megvalósult I-ęzźrási szerződés
szęrint

onkormĺĺnyzat
bęnlháu

Lęonardo da Vinci utca i
Prátęr utca - Üĺoĺ út, kockakő
burkolat e(szá||ítása, űj aszfa|t
és beton páiyaszerkezet építés
meglévő ťoldmunkára,
meglévő szegély újraépítése,
járda aszfa|t bwkolat cseréje,
közvilágítłís kiépítése

2018.12.3I. azzal,
hogy a közbeszerzési

eljárás alapjána
vállalkozási
szerződés

megkótésre kerĺil
20|7.I2.3I. napjáig

Lęzźrási szęrzłĺdés
szerint

onkormányzat
beruház

Bókay János utca / Práter utca
- Tömő utca, kockakó
burkolat ę|szá||itźsa, űj aszfa|t
és beton páĺyaszerkezet építés
meglévő foldmunkara,
meglévő sze gé|y újraépítése,
járda aszfa|t burkolat cseréje'
konĺL|ágitás|ĺépítéseazza|,
hogy elmaradó tétel a
Bókay János utca a 3.
Számú Megá||apodás
Módosítás 2. számÍl
m ellékletét képező r ajzon
zti|d színne| ielö|t teľülete

megvalósult Lezźrási szerződés
szerint

onkonnányzat
bęrvház
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T<imó utca / Ironarđo da
Vinci uta - Szigony utca,
kockakö burkolat elszállítasa.
tĺj aszfa|t és beton
páůyaszerkezet építés
meglévő ťoldmunkara,
meglévő szegély újraęítése,
jrárda aszfalt burkolat cseréje,
közvilágíĺás kiépítés a
Nagytemplom utcátő| azza|,
hogy elmaradó tétel a Tĺjmő
u. jelen 4. Számtl
Megállapodás Móđosíĺás 3.
számú mellékletét képező
rajzon sarga színnel jelölt
tęrülete

2018.I2.3t. az-zal,

hogy a közbeszerzési
eljárás a|apjäĺa

vállďkozási
szeruődés

megkötésre kerül
201,I.|2.3l. napjáig

onkorĺnáĺrvzat onkormłínyzat I-ezárási szęrződés
szerint

onkormányzat
bęrvház

3.2. Szerzł3dő felek megállapodnak, hogy amennyiben az onkormźnyzat a 3.1. pont szerinti
szerződéskötési hatríridő tekintetében késedelembe esik, a késedelemre a Megállapodás 3.36.
pont szerinti szabźiy vonatkozik.

3.3. onkormźnyzat kötelezettségét kepezi a fenti 3.1. pont szerinti hatáľidők módosításĺáľa
tekintettel a KĺizterĹilet Programhoz kapcsoló engedélyek lejźrta esetén az engedélyek
meghosszabbítása illefu e a szfü sége s hozzájttru|ások beszerzése.

3.4. A Megállapodása6. szátmt melléklete a jelen Megállapodás 4. szźĺní Módosítása I, szźmli
mellékletét kepező U 6. szźmlű mellékletre módosul.

3.5. A Befektető a jelen Megállapodás 4. szźtmű Módosítása 2. szźmű mellékletét képező rajzon
elmaľadó tételként szereplő Tömő utca sarga színnel jelölt szakasza tekintetében a Ptk. 6:589 $
a|ap1áĺ a jelen pont szerinti közérdekű kötelezettségvállalást teszi. Befektetó vá||a|ja ezen
szakasz alépítményének és buľkolatanak a Megállapodás U6. szźmű melléklete (elen 4. száĺmil
Megállapodás Módosítás 1. szĺámú melléklete) szeńnti műszaki tartalomnak megfelelő (kockakő
burkolat elszállítása, tĺj aszfalt és beton pályaszeľkezet építés meglévő ftildmunkĺĺra, meglévő
szegé|y újraépítése, járda aszfa|t burkolat cseľéje, közvL|ágqtás kiépítése) megépítését legkésőbb
20|8. december 3|. napjźig. onkoľmanyzat kijelenti, hogy az e|lhez szükséges tulajdonosi és
egyéb, önkoľmłányzat źitaI kiadható hozzájáru|źlsokat Befektető kérésére haladéktalanul megadja'

Iv. EGYÉB RENDELKEZESEK

4.|. Ha a jelen Megállapodás módosítás valamely rendelkezése a magyaÍ jog alapjan
érvénytelen, jogszabá|ysértő vagy bírói úton kikényszeríthetetlen, akkor a jelen Megállapodás
módosítás csak a jogszabálynak ellentmondó, éľvénýelen, illetve bíľói úton kikényszeríthetetlen
részben válik érvénýelenné, és mindez nem éľinti a megmaradó renđelkezések érvényességét és
hatá|yát kivéve, ha a Megállapodás módosítás az érvénýelen rendelkezés hiányában
értelmezhetetlenné, vagy éľthetetlenné vá|na. A Befektető kijelenti, hogy ismeri az túIźLthatő
szewezetnek a nerlzeti vagyonľól szóló 20||. évi CXCVI. t<irvény 3. $ (1) bekezdésének 1.
pontjában foglalt meghatáľozását, és a nemzeti vagyonľól szóló 201|. évi CXCVI. törvény 3. $
(1) bekezdésének 1. pontjában foglaltaknak megfele|ĺő át|áthatő sz'ęrvezetnek minősül'

4.2. Szerzódő felek megállapodnak, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás módosítással nem
érintett részei vźitozatlan tartalommal maradnak hatálvban és érvénvben.

4.3. Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkorményzat |*l testiilete [*] számú
hatźlrozatával ađott fe|hata|mazást a jelen Megállapodás módosítts a|áirásáta. J\ť

(-



4.4. Szęrzodo felek jelen Megállapodás módosítást, mint tizleti akaratukkal mindenben
mege gy ezí\t j óvahagyó|ag írták. a|á.

Budapest, 2017. L*l

Budapest Józsefváľosi Onkoľmányzat 
',coRvIN'' 

Ingatlanfejlesztésĺ, Építő és
Dr. Kocsis Máté polgĺáľmester Városrehabilĺtácĺós Zártkörűen Műkiidő

Részvénytáľsaság
Tatłáľ Tibor igazgatőság tag
Földi Tibor igazgatősźlg tag

Fedezet:

Rév8 Józsefváľosi Rehabilĺtációs és
VárosfejlesztésiZrt.

igazgatősźtg; tagok

dátum: Budapest, 20|7. [*] ....
P énzĹigyil eg ell enj egyzem :

Pĺáľis Gyulĺíné
gazdaságsvezető

Jo gi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimán Edina jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyző

Melléklet:
|. szám,Ú melléklet: U6. száműmelléklet
Z.számű melléklet: Tömő utca elmaradó tétel és közéľdekű kötelezettségvállalással éľintett

szakasza
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Vĺegállapodás |16' szÁmú me|lék]et - Közteřĺi|et Progřam

Kiizterĺi|et / Szakaszhatár Megvalósulás Szerződés szerinti
hprnhózÁ

Megvalósítás
heľnh4zÁią

Megiegyzés

jutó utca / Práter utca - Ullői út megvalósult tnkormámyzt Befektető Telepulésrendezési
Szeĺződés II'

í'isfďudy utca / PráteÍ utca - Üllői út megvalósult onkormányzat Befektetö Telepulésrendezési
Szerződés II.

Vajdahunyad utca / PÍáter utca - Ü|lői út megvďósuIt Onkormanyzat Befektető Telepulésrendezési
Szeľződés II.

Plátcl u|'ua / Józsefk0rűt - Futó utcä ulcgvalÚsuIt otlkoľlllályzat BefeL1ető Tclcpu|ósrcndczćsi
Szerződés II.

Jorvin sétány / Futó utca - Nag}'templom utca megva|ósult onkormányz2t corvin sétźĺny Kft

Nagytemplom utca / Práter utca - Tdmő utca megvalósult tnkormányzat coNin Sétány Kft

Corvin sétiĺĺly / NaĐrtemplom utca . Leonardo da
Vinci utca

megvalósult Ônkormányzat BefeKetö KÖzérdekű kÖtelezettség
vállaiás

TÖmő utca / Nagýemplom utca - Leonardo da
Vinci utca

megvalósult onkormĺányzat onkormiĺnyzal

Nagýemplom utca / Tömö utca - Ullői út megvalósult ontományzat Ônkormányzal

PÍáter utca /Futó utca - Szigony u./, út és j ĺárda

feliileten aszfalt burkolat cseréje, a szükséges
kiegészítti munkĺíkkal,meglévő szegély
újraépítése, vízelvezetési hibak lokláLlis

megoldásą meglévö könilágításháüózat szükség
szerinti cseréj e, kiegészítése

2018.12.31. azzal,
hogy a kozbeszerzési

eljárás alapjáĺl a

vállďkozási szeződés
megkÖtésre kerül

f077 .12.31. n^pjźLi9

Önkormányzat Ônkormáĺryzal Lezáĺrĺsi szerzodés szerint

tnkormányzat beruház

Práter utca (Bókay - Szigony utca kozÖtt
paĺat|aĺ oldali jĺírdaszakasz)

megyďósult onkormányzat onkományzat Lezárási szeľződés szerint
onkományzat beruház

Leonardo da Vinci utca / Práter utca. Ullői út'

kockakő burkolat elszállításą új aszfďt és beton
pályaszerkezet építés meglévó foldmunkáĺą
meglévő szegély újraépítése, jfuda aszfalt

burkolat cseĄe, kÖzvilágĺtźĺs kiépítése

2018.12.31. azzal,
hogy a közbeszerzési

eljfuás atapján a
vállalkozási szerződés

megkötésIe kerül
20|7 .12'31' napjáig

Ônkormrímyzat onkormányzat Lezáĺási szerztidés szeńnl
onkormányzat beruház

Bókay Jáĺos utca / Práter utca - Tömö utca,

kockakő burkolat elszállítĺsą új aszfalt és beton
pályaszerkezet építés meglévő földmunkára,
meglévó szegély újraépítése, jĺĺrda aszfďt
buĺkolat cseréje 

' 
kö,äilágítás kiépitése anA|,

hogy e|maľadl tétel a Bókay János utca a 3.

Számú Megá||apodás Módosítás 2. számú
mellék|etét képező rajzon zö|d színn€l jelölt
teľĺi|ete

megvďósul1 onkormányzaĺ onkomáĺyzat Lezárási szeÍzodés szerinĺ
Önkormányzt beruhiáz

ľÖmő utca / Leonardo da Vinci uta - Szigony
ltcą kockakö burkolat elszíLllításą új aszfďt és

)eton pályaszerkezet építés meglévő
bldmunkĺárą meglévő szegély újraépitése, járda

szfalt burkolat cseréje, kÖzvilágítás kiépĺtés a
{agýemplom utcától azzal, hogy elmaÍadó tétel

r TÖmö u. jelen 4. Számú Megá]lapodás
t,ĺódosítfu 2. sámú mellékletét képező ĺajzon
rÖld színnel jelölt területe

2018.12.31. azzal,
hory a közbeszerzési

eljáĺás alapján a

válalkozásí szerződés
megkÖtésÍe kerül

2017 '12'3|. napjáig

onkormĺányzat onkományzát Lezáĺási szerződés szerint

onkományzat beruház

Corvin sétány / Leonardo da Vinci uta . Bókay
Iános utca (beleértve a megvďósult Cowin
sétály II. szakasz közti átvezetést a Leonardo da

Vinci utcán kereszttil), sétlány díszburkolag
növénytelepítés, utcabútorok, közvilágítás, a

beépített tÖmbÓk felé esó 6-6 méter széles sávban

ideiglenes buĺkolat, az I. és II. sétányszakasz

koncepciój ĺímak' anyaghaszniíLlatanak
megfelelően

2017 .12.31. azzal,
hogy a közbeszeľzési

eljĺĺrás alapjĺán a
vállalkozjsi szezódés

megkötésre kerül
2017.06'30' napjáig

onkormányzŹt Ônkormrĺĺryzat Lezáĺási szerztidés szeľint

Ônkormrĺnyzat beruház

szigony utca / Práter utca - TÖmö utcą útfelület

iavĺtás, lij szegély építés, járdaépĺtés, köłilágítĺs
épĺtés

megvalósulĺ Ônkormányzat onkormiĺnyzat Lezáĺási szerzĺidés szerinl
onkormiínyzat beruhláz

;zigony utca / Tömő utca . Lnlői út Ônkormĺĺnyzat Lezáĺási szeľziĺdés szerinĺ
Befelđető eltekint

fomö utca / Szigony utca - Balassa utca onkormányzŹt Lezáĺási szerződés szerinl
Befektető eltekint

]ďassa utca / Tł'mő utca - Apáthy lstviĺn utca onkományzat Lezáĺási szeződés szeńnĺ
Befelđető eltekint

Ąpáthy Isfurín utca / Bďassa utca . Bókay Janos

ltca
onkomlányzat Lezátási szerződés szerinĺ

Befektető eltekint

]ókay János utca / Tömő utca - Ullői űt onkományzat Leárási szerződés szerinl
Befektető eItekint
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Tomó utca
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